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Lingerie
Omdat dikke takken van onze knotwilgen in de border ver over de tuin van onze
buren hangen pak ik de kettingzaag vast en kortwiek ineens het hele zootje,
drastisch. Na het heftige snoeiwerk ben ik dringend toe aan een paar lekkere
dorstlessende brouwsels. Terwijl ik zo op ons terras aan het genieten ben, komt de
gedachte in me op dat die dikke haag eigenlijk een allegorie (een beeldspraak) zou
kunnen zijn voor een mensenleven.
Je bent jong, trouwt, krijgt kindjes en bouwt een huisje met tuintje. Meestal komt het
daar op neer. In dat tuintje plant je dingen aan die je van overal toegestopt krijgt.
Zo was het bij ons toch het geval. Er schoten hier en daar zelfs ‘streekeigen’
struiken en bomen spontaan op. Elke plant, aangekocht, gekregen of toevallig
uitgekomen kon zijn gang gaan. Zo groeide alles snel mooi dicht. Grote variatie in
soorten, bladeren, doornen, bloesems, etc. Na een tijdje volgde het jaarlijkse
snoeiwerk. Een hele karwei. Tot nu. Want nu is bijna alles tot op de grond
weggesnoeid. We zijn ouder en wijzer geworden. We zullen nu enkel precies
geselecteerde planten hun gang laten gaan. Geen doornen meer want lastig bij het
snoeien. Geen snelgroeiende wilgensoorten meer want te veel snoeisel. Geen dit.
Geen dat. Allemaal geleerd uit een leven ervaring. Waardevolle ervaring.
Maar ik kan me toch inbeelden dat jonge mensen aan mijn ‘wijsheid’ soms geen
boodschap hebben. Door al die beperkingen en eisen wordt het (in de border en in
het leven) toch een beetje saai, eentonig en zonder verrassingen. En precies daarom
hebben we de jonge en bruisende en durvende en onbesuisde jongeren hoognodig.
Laat hen hun gang gaan. Leg geen belemmeringen (regeltjes om bestwil) op. Op
vakantie in Spanje zag ik jonge mensen met een enorme gretigheid en blijmoedig hun
werk doen. Het was echt een plezier om hen aan de slag te zien. Als ik net voor
de zomer ondernemer-baggeraar Jan de Nul hoor uithalen naar de 3 miljoen nietwerkende Belgen die ‘gewoon geen goesting hebben om te werken’, knijpt mijn hart
dicht. Misschien wordt het hen belet om te werken. Misschien krijgen ze geen kansen
om hun gang te gaan. Misschien is er zoveel betutteling dat elk idee al bij aanvang
wordt verstikt. Pasklare oplossingen zijn er in onze ingewikkelde samenleving niet
meer. Dankzij en ook ondanks onze eeuwenoude tradities moeten jonge mensen volop
kansen krijgen. Zij moeten deze wereld een beetje meer hemel op aarde maken.
Hier, en overal op onze blauwe planeet. Dat is mijn hoop.
Rudy Scheys,
Voorzitter van een energieke afdeling
p.s. de titel dient enkel om u ‘goesting’ doen te krijgen om dit te lezen.
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Naar jaarlijkse gewoonte kunnen onze leden weer genieten van een
gratis modelontbijt.
Trek jullie sportschoenen ook maar aan want sportmonitoren van GSF
willen ook graag met jullie een verrassend bewegingsmoment
organiseren!
Wanneer: zondag 22 september om 9.00 uur
Waar: “De Kronkel” Vissenaken
Deelname: gratis voor leden
Ben je geen lid dan kan je
5 euro per volwassene
2,5 euro voor kinderen
kinderen jonger dan 8
te betalen bij inschrijving.

ook deelnemen voor
en jongeren vanaf 15 jaar
van 8 tot 14 jaar
jaar ontbijten gratis

Inschrijven kan bij Simonne Peeters vóór 10 september
via email: jacques.cleynen@skynet.be.
of Waterstraat 57.

Inschrijvingsstrook “Ontbijtdag 2013”
Naam van het gezin: ……………………………………………………………………………………………………………………
Aantal deelnemers: ……………….. volwassenen en …………………. kinderen
Leeftijd van de kinderen:

…………………
…………………
………………..
Inschrijven vóór 10 september!

…………………
…………………
…………………
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Sport mee met de gezinssportfederatie!
Met het badminton kan je in gezinsverband of gewoon met vrienden wat
sportkriebels kwijt en dit op maandagavond van 20u tot 21u in de sporthal
Houtemveld in Tienen.

September 2013
Oktober
November
December
Januari 2014
Februari
Maart
April
Mei
Juni

Wekelijks

Om de 14 dagen

2-9-16-23-30
7-14-21-28
4-18-25
2-9-16-23-30
6-13-20-27
3-10-17-24
3-10-17-24-31
7-14-28
5-12
2-16-30

2-16-30
14-28
18-25
9-23
6-20
3-17
3-17-31
14-28
5-12
2-16-30

Bijdrage per persoon

Leden Gezinsbond
Niet-leden
Gezinsbond

Wekelijks

Om de 14 dagen

<18j
≥18j
<18j

24,00€
32,00€
29,00€

18,00€
24,00€
23,00€

≥18j

38,00€

30,00€

Kortingen voor...

de

2 lid van eenzelfde gezin
3de lid van eenzelfde gezin
4de lid van eenzelfde gezin

Lid Gezinsbond

Niet-lid Gezinsbond

3,00€
6,00€
9,00€

3,00€
5,00€
7,00€
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Hoe inschrijven?
Bij Gerd Mahy, GSF-afgevaardigde: Sint-Pietersstraat 184 - 3300 Vissenaken
door afgifte van de volledig ingevulde inschrijvingsstrook en betaling van de
bijdrage op rekeningnummer 143-0554491-43 van de Gezinsbond Vissenaken
p.a. Waterstraat 57 te 3300 Vissenaken met vermelding "Badminton 2013/2014
+ naam en voornaam van elke speler of speelster + gekozen formule".
Het inschrijvingsbedrag omvat toegang tot de gekozen sessies, een GSFverzekering en het GSF infoblad "Sportief".

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INSCHRIJVINGSSTROOK
RECREATIEF BADMINTON GEZINSBOND VISSENAKEN 2013/2014
Naam gezin: .............................................................................................................
Straat: ........................................................................................................... Nr ..........
Postcode:

.............................

Gemeente: .........................................................................
Telefoon of GSM: ....................................................
e-mailadres: ................................................................................................................
Lid v/ d Gezinsbond ?

O ja

O neen

Lidnummer Gezinsbond: ......................................................
Schrijft in voor

Deelnemers
naam en voornaam

O formule "wekelijks
O formule "14-daagse

1.

Geboortedatum
(dd/mm/jjjj)
.........../ ........../ ..........

2.

.........../ ........../ ..........

€

3.

.........../ ........../ ..........

€

4.

.........../ ........../ ..........

€

Totaal over te schrijven
bedrag

Bijdrage
€

€
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De vzw “Academie voor de Streekgebonden Gastronomie” (ASG) is een
studievereniging voor culinaire en voedingsgeschiedenis, streekgebonden
gastronomie en toerisme.
Dit is een hele mondvol. Gedetailleerde informatie over al wat de leden van
die vereniging vrijwillig al meer dan 30 jaar uitspoken, vind je terug op hun
knappe website: www.asg.be
De Gezinsbond Vissenaken haalt enkele van deze mensen naar hier om over
hun baanbrekend werk te vertellen maar vooral om ook te proeven van
‘Streekgebonden Gastronomie’.
Uiteraard moeten we voor deze activiteit met inschrijvingen werken. Het aantal
‘deelnemers’ is ook beperkt. Als je er echt bij wil zijn, schrijf dan snel in!
Deelname in de onkosten voor een schitterende maaltijd met streekspecialiteiten
en drank inclusief de omkadering bedraagt €40,00 per persoon voor leden en
€46,50 voor niet-leden
Je inschrijving met inschrijvingsstrook, via webmail, per email of telefonisch is
geldig na ontvangst van de betaling in cash bij Rudy Scheys of per
overschrijving op rekeningnummer 143-0554491-43 van de Gezinsbond
Vissenaken met vermelding "Culturele eetavond + aantal personen”.
Contactgegevens vind je op het laatste blad van dit Nieuwsbronneke.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Inschrijvingsstrook “Culturele eetavond”
Familie …………………………………….. schrijft in met ……. personen voor de culturele
eetavond en betaalt ……. x 40,00 euro (voor leden)
……… x 46,50 euro (voor niet-leden)
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Ben je 12 jaar of ouder en een beetje podiumzot?
Dat komt goed uit, want wij zoeken jong geweld voor het jeugdtoneel in
Vissenaken.
We repeteren twee keer per week, te starten vanaf januari 2014.
Opvoeringen zijn gepland op 2 en 3 mei 2014.
Inschrijven doe je vóór 21 december 2013 via deslumste@gmail.com.
Meer info:

www.facebook.com/deslumste
http://vissenaken.be/deslumste-jeugdtoneel.htm
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Een langzaam aanwakkerende vuurzee, smoutebollengeur, soms nat soms warm
maar altijd herfstweer, midden in het veld een reus in de vlammengloed, de
mix van drank en muziek, een laars hier een mooi schoentje daar, blij
weerzien soms, gezellig samenzijn vooral, een eerste kus zelfs af en toe, spel
van licht en schaduw, een feest van ‘hoop’ wordt gezegd...
Het Sint-Maartensvuur in Vissenaken met al wat er bij hoort.
Dit jaar al voor de twintigste keer onder de hoede van de Gezinsbond.
We gaan er terug voor op zaterdag 9 november vanaf 18 uur.

Op dinsdag 12 november wordt er een seniorennamiddag voor 55-plussers
georganiseerd in De Kronkel van 14u tot 17u. Dit is een samenwerking
tussen verschillende verenigingen en ook de gezinsbond.
Ontvangst met koffie en taart - gezellige koffieklets.
Er kan op de tonen van zachte achtergrondmuziek, gezellig een praatje
geslagen worden. Vanaf 15u30 brengt dj Mil meezingers uit de oude doos,
"De tijd van toen".
Liefst vooraf inschrijven bij Magda Peeters, Simonne Peeters of Philippe
Smolders.
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Van 5 tot 9 augustus was er weer volop leven in 'Kronkelland'.
Dit jaar waren er heel wat nieuwe gezichten bij, vooral de kleutertjes waren
goed vertegenwoordigd.
Buiten de gebruikelijke knutsel- en spelmomenten, was er dit jaar ook veel
waterpret: dinsdag waterspelletjes om af te koelen, woensdag in 'Het Vinne' in
Zoutleeuw viel het water jammer genoeg uit de hemel en donderdag gingen
enkele papa's met de kinderen met een opblaasboot te water in de Velpe.
Er stond ook een workshop op het programma waarin de kinderen allerlei
overlevingstechnieken leerden zoals boogschieten, vuur aanmaken ....
Vrijdagvoormiddag maakten de kinderen allerlei hapjes klaar. Het ene zag er
smakelijker uit dan het andere ;-) maar alles werd met gepaste trots
opgegeten. In de namiddag werd er gefeest en daar hoort natuurlijk een
springkasteel bij. Toen kwam als bij toeval de ijscoman nog langs, beter kon
het niet eindigen!
Met dank aan alle helpende handen en de oppassers!
Tot volgend jaar?
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Nieuwe gezinsvriendelijke handelaars die korting geven op je spaarkaart:

Hoeveslagerij Thijs

Sint-Pietersstraat 169, Vissenaken
016/ 76 05 66
stijn-thijs@hotmail.com
Openingsuren: op afspraak

Hoevewinkel “In de zon”

Aarschotsesteenweg 737, Vissenaken
016/ 81 17 10
hoeve.indezon@scarlet.be
Openingsuren: vrijdag 12-17u
zaterdag 10-18u

Biohoevewinkel Yggdrasil

Vissenakenstraat 381, Vissenaken
016/82 45 37
www.natuurlijkemoestuin.be
Openingsuren: vrijdag 14-19.30
zaterdag 10-13u

Brouwerij Vissenaken

Rudy Scheys
Metselstraat 74, Vissenaken
016/82 13 77
www.brouwerijvissenaken.net
rudy_van_brouwerij_vissenaken@skynet.be
Openingsuren: op afspraak

Van Overschelde Optiek

Minderbroedersstraat 6, Tienen
016/ 81 89 65
brillen@optiekvanoverschelde.be

Lingerie Charis

Spiegelstraat 4, Tienen
016/ 82 00 51
lingeriecharis@skynet.be

bvba Texas Jeans

Nieuwstraat 31, Tienen
016/ 81 01 81
texasjeans@telenet.be
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Volgende gezinsvriendelijke handelaars geven reeds korting op de spaarkaart:

In Tienen:
Schoenen Carlo
Standaard Boekhandel
In de regio:
Brood-Banket Vandenbeck
Brood-Banket Invernici
Scapino
Greencity Tours
Het Kouterhof

Veemarkt 3-5
Nieuwstraat 22

Leuvensesteenweg 95, Roosbeek
Kerkomsesteenweg 137, Butsel
Gouden kruispunt 10, Sint-Joris Winge
Hoegaarden

Autorijscholen in de buurt die een korting geven op je spaarkaart:

Mercator
Erasmus

Blijde Inkomststraat 80, Leuven 016/ 62 46 24
Bondgenotenlaan 123, Leuven

016/ 22 24 85

Nationale acties bij:





Vlaamse Oliecentrale
Renault
Ol Fosse d'Outh
Thomas Cook

Meer informatie:
Op www.gezinsspaarkaart.be/acties en in de Bondskrant.

Wist je dat je in de vakantiehuizen van Gezinsbond, nl. “Het Reigersnest” in
Koksijde en “De Bosberg” in Houthalen, als bondslid 5% korting krijgt op je
spaarkaart? Meer informatie via www.gezinsvakantie.be.
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Op zaterdag, 19 oktober zijn alle leden welkom in Planckendael om
“10 jaar gezinsspaarkaart” af te sluiten en om “de lidkaart waarmee je spaart”
op te starten.
Maak kennis met een dierenpark dat de voorbije jaren grondig werd
vernieuwd. Ga op ontdekkingstocht door Azië, Afrika, Oceanië … en leer de
thuisbasis van Kai Mook kennen.
Op de evenementenweide kan je als lid van de Gezinsbond heel wat
exclusiefs beleven: acteurs, vertellers, muzikanten … geven het beste van
zichzelf op ons “Beestig Feest”.
Waar: Plackendael, Muizen (Mechelen)
Wanneer: zaterdag, 19 oktober – van 9.00u tot 17u30
Kostprijs:
 +18 jaar: 15 euro
 4 jaar tot en met 17 jaar: 4 euro
 0 tot en met 3 jaar: gratis
Extra: elk betalend lid krijgt ter plaatse 2 euro korting via “de lidkaart
waarmee je spaart”.
Weetje: leden van de Gezinsbond die een abonnement hebben voor
Planckendael, kunnen ook die dag het dierenpark vrij bezoeken. Ze kunnen de
evenementenweide tegen betaling betreden (4-17 jaar: 2 euro, +18 jaar: 5
euro) en krijgen ook 2 euro korting op hun lidkaart.
Inschrijven kan online via www.gezinsbond.be/beestigfeest vanaf 29 augustus.
Meer info op 02/ 507 89 44
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“Ook zo gevoelig” gaat over hooggevoelige kinderen en tieners. Gevoelige
kinderen en jongeren hebben een fijngevoelig zenuwstelsel. De prikkels uit hun
omgeving laten een diepe indruk na, waardoor ze tijd en rust nodig hebben
om deze indrukken te verwerken. Sensitieve kinderen en jongeren functioneren
hierdoor op een bijzondere manier. Hun gevoeligheid kan als last of als gave
beschouwd worden, afhankelijk van de manier waarop ermee omgegaan
wordt.
Een voordracht vol tips voor dagelijkse toepassing door An Michiels,
coördinator van Sensitief vzw. Deze voordracht is bedoeld voor ouders van
kinderen en tieners.
Wanneer: dinsdag, 22 oktober 2013 om 20.00 uur
Waar: GC Den Hoek, Hoekstraat, 3470 Kortenaken
Organisator: Gezinsbond i.s.m. gemeente Kortenaken
Prijs:
bij reservatie:

GRATIS voor leden Gezinsbond
3 euro voor niet-leden

zonder reservatie: 6 euro voor iedereen
Betaling bij aanvang voordracht.

Reserveren via webformulier:
klik Kortenaken
of kopieer en plak:
https://sites.google.com/a/gezinsbondgewestleuven.org/gezinsbond-gewest-leuven/ookzo-gevoelig---kortenaken
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Bestuursleden Gezinsbond Vissenaken
www.gezinsbond.be/vissenaken
Rudy Scheys
Voorzitter
gezinsbond.vissenaken@skynet.be
Metselstraat 74 016/82 13 77 scheys.vandersmissen@skynet.be

BE66 1430 5544 9143
Gezinsbond Vissenaken
p.a. Waterstraat 57
3300 Vissenaken

Tine Avermaete
Ondervoorzitter - Jonge Gezinnen Actie (JGA)
Kinderoppasdienst (KOD) kod.vissenaken@hotmail.com
Vissenakenstraat 480 016/827328 avermaetetine@hotmail.com
Simonne Peeters
Secretaris
Kortingskaarten (trein-tram-bus ) - Consumentenwerking
Grootouders - 55 Plussers en senioren (GOSA) - Gezinsvakantie-Familiatours
Waterstraat 57 0478/367041 jacques.cleynen@skynet.be
Agnes Vandersmissen
Ledenadministratie - Onthaal nieuwe leden
Gezinsspaarkaart - Verkooppunt (GSM kaarten-NMBS passen-Filmtickets)
Metselstraat 74 016/82 13 77 scheys.vandersmissen@skynet.be
Frans Vande Cauter
Penningmeester
Redactie Nieuwsbronneke
Kumtichstraat 311 016/818558 frans.vande.cauter@telenet.be
Marc Willems
Gewestelijke afgevaardigde
Sint-Pietersstraat 184 ml.willems@skynet.be
Sonia Bruyninckx
Sociaal Cultureel Werk - Afgevaardigde Cultuurraad
redactie Nieuwsbronneke
Kumtichstraat 311 016/818558 sonia.bruyninckx@telenet.be
Geert Vandevenne
Kinderoppasdienst (KOD) kod.vissenaken@hotmail.com
Vissenakenstraat 480 016/827328 gvandevenne@yahoo.com
Gerd Mahy
Gezinssportfederatie (GSF)
Sint-Pietersstraat 184 gerdmahy@hotmail.com
Philippe Smolders
Webmaster
Sint-Pietersstraat 4 016/81 40 44 philsmol@telenet.be
Saskia van Lent
Contactpersoon met de Toneelgroep
Sint-Pietersstraat 4 016/81 40 44 philsmol@telenet.be
Jacques Cleynen
Bestuurslid
Waterstraat 57 0476/918406 jacques.cleynen@skynet.be
Jan Verbeek
Bestuurslid
Droogweidestraat 7 016/825795 jan_verbeek@skynet.be
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